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1. Telling ved å skanne varer 

(Man teller varer og setter på Post It lapper med antall for så å ta med en vare bort i kassa og skanne) 

Gå inn i Admin –Lagerstyring –Telling 

Velg hvem du er ved å klikke på forstørrelsesglasset bak Medarbeider 
Still deg i ruten Scannelinje og skann inn varen du har angi antall i ruten Antall 
Trykk ENTER på tastaturet for å legge den til. 
(Dersom du huker av automatisk 1 i antall vil varen legges seg til med 1 i antall hver gang du skanner)

Repeter dette til du har talt opp alle varene på et lager. 

Dersom du skal gi deg for kvelden klikker du på OK, slik at tellingen 
lagres, og så henter du opp  
tellingen igjen i morgen ved å klikke på forstørrelsesglasset bak tellenr. 

Klikk helt til slutt på Oppdater lager for å oppdatere lageret. 
(Gjøres kun når hele lageret ditt er talt) 

Husk å lesveiledning for ”Etterarbeid etter telling” 



2. Telling ved å lage tellelister 

(Man legger en del varer over til telling for så å skrive ut ark som man teller etter) 

Gå inn i Admin –Varer –Vareliste 

Gjør et utvalg av varer ved å merke radene man ønsker å telle. 
(For å merke rader klikker man på radnr . Man kan velge fra/til ved å holde SHIIFT inne, eller 
man kan merke individuelle ved å holde CTRL inne. Man velger alle ved å klikke på ruten 
oppe til venstre) 

Klikk på Til telling for å sende varene til telling (ikke huk av Saldo som antall) 

TIPS! Man kan sortere på varegrupper, eller gjøre utvalg osv før man markerer og 
sender til telling. 



Gå inn i Admin –Lagerstyring –Telling 

Hent opp tellingen du lagde ved å klikke på forstørrelsesglasset bak Tellenr. 

Klikk på Skriv ut for å skrive ut en telleliste. 
(Dersom du ønsker en telleliste med dagens saldo på velger du Telleliste med saldoer i 
nedtrekksmenyen bak Skriv ut ) 

Når du er ferdig med å telle varene henter du opp tellingen og angir 
antallene fra arket i Antall kolonnen. 
(Linjene skal stå i samme rekkefølge på skjermen som på arket (så sant du ikke sorterte dem 
etter utskrift og så lagret) 

Klikk på Oppdater lager for å oppdatere lageret med ny saldo på 
Varene. Gjør dette først når du har talt hele lageret du vil oppdatere. 

Husk å les veiledning for” Etterarbeid etter telling” 



3. Hente tellinger fra PCK Håndterminal-App

Når du har benyttet PCK Håndterminal-appen til telling 
Admin - Lagerstyring - Telling
Velg medarbeider
Klikk en gang på Hent fra håndterminal, velg tellelisten du ønsker å hente og klikk OK



4. Etterarbeid ved telling
(De varene man ikke har på lager vil jo heller ikke havne på en telleliste, så disse må nulles) 

• Gå inn i Admin – Lagerstyring – Telling
• Velg hvem du er ved å klikke på forstørrelsesglasset bak Medarbeider
• Klikk på ”Hent inn ikke talte varer” for å få opp rutinen for nulling av ikke talte

varer.
• Velg datoen da du begynte med tellingene.  (eller en dag rett før så du er sikkert

på å ikke nulle noe du faktisk har talt opp)
• Klikk så OK – Systemet går igjennom og legger til alle varene som har saldo

som ikke skulle vært der.
• Se igjennom lista for å dobbelsjekke
• Klikk ”Oppdater lager”

Huker man av "Ikke ta hensyn til innkjøp", så tar den ikke varer som ikke ligger 
på telling, MEN tar inn varer som ligger på innkjøp. 



Bruk dynamisk lager for å få ut en lageroversikt etter du er ferdig med all tellingen. 

• Velg en dato du ønsker lageret pr. For eksempel 01.
jan 2018

• Velg relevante felter i listeboksene
• Klikk på Oppfrisk



5.  Håndterminal-appen til 
Android og Iphone 

Appen laster du ned til din Android eller Iphone fra deres respektive app-butikker. 

Enkelte hånd-terminaler med laser-skanner kan også brukes. Disse kjører Android. 

Husk at du kan teste så mye du vil, men skal man kjøre produksjon så må man snakke med 

forhandleren sin og aktivere PCK Service i lisensen. 

Installasjon: 

1. Last ned appen fra din app-butikk (Søk på PCK håndterminal)

2. Gi tilgang til den aktuelle mobiltelefonen eller håndterminal.



3. Scan strekkoden som dukker opp på skjermen i PCKasse med mobilen/håndterminalen.
Trykk tannhjulet oppe til høyre i appen.
Så trykk «SKANN INNSTILINGER FRA QR KODE»
Scan QR-koden.
Trykk tilbake-pilen oppe til venstre.

Mobilen / Håndterminalen er nå gitt tilgang. 

4. Trykk deg gjerne inn i menyen og velg data ->

5. Nå er appen klar til bruk.



Hvordan bruke appen: 

Appen kan i hovedsak brukes til fem ting: 

Vi begynner fra bunnen: 

1. Vareoppslag – Slår opp varen i realtid og sjekker saldo.



2. Ordre – Skann varer og lagre de slik at de senere er klare for å laste inn i en ordre i PCKasse.
Trykk ordre, velg ansatt og start og skann varer.
Når varene er skannet inn trykker man «Send inn telleliste». Legg inn en kommentar og trykk
på den orange knappen.

I PCKasse må man lage en favorittknapp med kommando %%u for å hente inn de lagrede 
ordrelinjene. Man kan hente inn mange lagrede linjer på samme ordre. 

3. Varemottak – Skann varer og lagre de slik at de senere er klare for å laste inn i et varemottak
i PCKasse. Trykk ordre, velg ansatt og start og skann varer. Fullfør ved å sende inn listen.
Hent opp linjene i PCKasse – Lagerstyring – Varemottak.



4. Bestilling – Lag en bestilling ved å scanne strekkoder til varer du vil bestille.
Denne forutsetter at du kanskje har strekkodene festet på hyllen varen oftest ligger på.

Ellers er det ganske likt som Ordre og Varemottak.

5. Telling – bruk håndterminalen som et telleverktøy

Fungerer omtrent likt som alle de andre funksjonene. I PCkasse 
henter du innsendte tellelister i Admin - Lagerstyring - Telling 
Klikk på Hent fra håndterminal og alle tellinger fra håndterminalene 
blir listet opp. Velg de du ønsker å hente og klikk OK.

Les mer om telling her: 
Telling ved å skanne varer.pdf 
(Her laster man inn fra håndterminalen i stedet for å skanne manuelt) 
Etterarbeid ved telling.pdf 

http://pckasse.no/manuals/Telling%20ved%20%C3%A5%20skanne%20varer.pdf
http://pckasse.no/manuals/Etterarbeid%20ved%20telling.pdf
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